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Δρ. Ερατώ Ζελλιου-Μαςτοροκωςτα

Κατά τούς πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας (1453-1600 περί
που) πρέπει να λειτουργούσαν στοιχειώδη σχολεία σέ κάποιες 
μεγάλες πόλεις του βορειοελλαδικού χώρου. Στην Κωνσταντινού
πολη, κατά παλαιά παράδοση, επί της πατριαρχείας τού Γενναδίου 
Σχολαρίου, τού πρώτου μετά τήν "Αλωση πατριάρχη, ό όποιος έτό- 
νιζε «οΰτω της των λογίων τέχνης άμελουμένης, μή μόνον σοφίας 
κινδυνεύομεν στερηθηναι καί μαθημάτων, άλλά καί τήν φωνήν 
αυτήν ημών άγνοήσαι1», άνασυστήνεται καί λειτουργεί ή περίφημη 
από τήν βυζαντινή εποχή Πατριαρχική Σχολή. Λόγιοι, όμως, οί 
όποιοι κατέχουν τό πατριαρχικό όφφίκιο τού μεγάλου ρήτορα, 
όπως ο Μανουήλ Κορίνθιος, ο ’Αντώνιος Καραμαλίκης, ό 
Μανουήλ Γαλισιώτης, ό Θεοφάνης Έλεαβοΰλκος καί άλλοι, συγκεν
τρώνουν γύρω τους μικρό άριθμό μαθητών. Ρητή μαρτυρία αναφέ
ρει ίδρυση παριαρχικού σχολείου μόνον όταν έγινε πατριάρχης ό 
Ιωάσαφ Β’ ( 1556-1565), στο όποιο διδάσκει ό ’Ιωάννης Ζυγομαλάς 

καί κατά τόν υιό του Θεοδόσιο «έδίδασκε τήν ελληνικήν φωνήν καί 
τέχνην εις μαθητάς2 ιε' (15)».

Σχολείο λειτουργεί καί στήν Άόριανούπολη, πού διευθύνει τό 
1555 ό ’Ιωάννης Ζυγομαλάς, τόν όποιον ô τότε μητροπολίτης 
Άδιαρνουπόλεως Ίωάσαφ καί μετέπειτα πατριάρχης μέ επιστολή 
του συμβουλεύει: «τούς δέ μαθητάς προς Θεού μή αμελεί, άλλα 
πάση δυνάμει έν έπιμελεία καί καθαρά συνειδήσει σπούδασον3».

1. Χρ. Πατρινέλης, «’Από τήν άλωση ως τις απαρχές τή πρώτης άναγεννήσεως τής 
παιδείας», Ιστορία τοϋ ελληνικού έθνους, τ. I, σ. 367.

2. Βλ. όπ. π. σημ. 1, 6. 373.
3. Βλ. όπ. π. σημ. 1, 6. 373
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Στην Άδριανούπολη εύρίσκεται ήδη το 1454-1457 ό Μανουήλ 
Χριστώνυμος: «γράμματα διδάσκουν ολίγα πάνυ παιδάρια... των 
έκεΐσε αρχόντων», καί την ίδια περίπου εποχή καί ό δάσκαλος 
Δημήτριος, τον οποίο πλήρωνε ό «μέγας έμίνης» του σουλτάνου 
Νικόλαος 'Ισίδωρος.

Σχολείο λειτουργεί καί στήν Θεσσαλονίκη, διότι το 1490 προ
σκαλείται «εξ ’Ιταλίας» από τούς Θεσσαλονικεις ό ’Ιωάννης 
Μόσχος, «Λάκων, άνήρ λογιώτατος», να διδάξη στήν πολυάνθρωπη 
πόλη «επί μισθώ από τού δημοσίου4», δηλαδή άπό τό «Κοινόν τών 
Θεσσαλονικέων5». Τήν Ιδια εποχή διδάσκει στήν Θεσσαλονίκη ô 
Θεοφάνης, ό όποιος αργότερα γίνεται μητροπολίτης αυτής. Το 1559 
άναφέρεται ό έκ Θεσσαλονίκης λόγιος Δημήτριος ô Διάκονος τής 
Μεγάλης Εκκλησίας να διδάσκη σέ σχολεία τής Θεσσαλονίκης. Το 
1580 καί για πολλά έτη διδάσκει ό Ματθαίος Κρητικός, δάσκαλος 
του πατριάρχη Ιερεμία Β’ τού Τρανού, «όστις κατωκησε πολλούς 
χρόνους εν Θεσσαλονίκη καί έβγαλε μαθητάς6». Καί όπως μάς 
πληροφορεί ό Κρούσιος, το 1585 ό «Γεώργιος ’Αθηναίος, ίερεύς, 
διδάσκει έν Θεσσαλονίκη Γ (10) παΐδας».

Καί ό Χαρίσης Πούλιος γράφει για άλλες εστίες παιδείας κατά 
τήν δύσκολη αύτή εποχή: «Εις δέ τόν ’Άθω, τό άγιώνυμον 'Όρος, 
όπου ένεκα τών περιστάσεων κατέφευγον εκ τε Βυζαντίου καί άλλα- 
χόθεν πολλοί εύγενεις λόγιοι, ή άρχαία παιδεία δέν ειχεν έκλείψει 
εντελώς, αλλά παρά τών Μοναχών τούτων ού μόνον βιβλιοθήκαι 
πολύτιμοι διετηρήθησαν, έν πάσαις σχεδόν ταΐς Μοναΐς, αλλά καί 
τά γράμματα αύτά μετεδίδοντο εις τούς ομογενείς αύτόθι καί 
αλλαχού. ’Αγάπιος ό Μοναχός, Χρής, έν τώ Άγίψ ’Όρει έκπαιδευ- 
θείς ού μόνον έκκλησιαστικά ποιήματα έξέδωκεν, αλλά καί έδίδα- 
σκε δωρεάν τά Ελληνικά τούς εις τό δωμάτιόν του προσερχομέ- 
νους. Άγιορεΐται Μοναχοί διάσημοι διά τήν αγιότητα τού βίου καί 
τήν άγνείαν των ύπήρξαν διδάσκαλοι τών παίδων κατά τάς πόλεις... 
κατά δέ τήν λοιπήν Μακεδονίαν, ήτις τρόπον τινά άπό κοινής τίνος

4. Άνδρ. Μουστοξύδης, “Ιωάννης, Γεώργιος καί Δημήτριος Μόσχος, Έλληνομνή- 
μων 1 (1845) 38 6.

5. Τά προνόμια αύτοδιοικήσεως, τά όποια οί Ρωμαίοι είχαν παραχωρήσει στους 
Θεσσαλονικεις, διατηρούνται εως τούς πρώτους αιώνες τής Τουρκοκρατίας.

6. Μ. I. Γεδεών, “Θεσσαλονικέων παλαιαί κοινοτικά! διενέξεις”, Μακεδονικά 2 
(1941-1952) 18.
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εστίας διέδοσε τό φώς Παχωμίου τοϋ 'Ρουσάνου (1509-1553). Ό 
λογιώταιος οΰτος άνήρ, πολλής άπολαύνων φήμης καί ύπολήψεως, 
περιηγησάμενος πλήν άλλων Ελληνικών χωρών καί τήν 
Μακεδονίαν, πολλαχοϋ αυτής έδίδαξε τα Ελληνικά μετά καρποφο
ρίας7». ’Άλλες πόλεις, όπου υπήρχαν σχολεία, ήταν οί Σέρρες, ή 
Κορυτσά8, τα Σκόπ(ε)ια, ή Φιλιππούπολη, ή Σωζόπολη, ή Άγχίαλος.

Μία συνοδική απόφαση τοϋ 1593, επί Οικουμενικού Πατριάρχου 
'Ιερεμία Β’, αναφέρει καί τα εξής: «'Ώρισεν ή Αγία Σύνοδος, 
έκαστον επίσκοπον εν τή εαυτού παροικία φροντίδα καί δαπάνην 
τήν δυναμένην ποιεΐν, ώστε τα θεία καί ιερά γράμματα δύνασθαι 
διδάσκεσθαι, βοηθεΐν δέ κατά δύναμιν τοΐς έθέλουσι διδάσκειν καί 
τοίς μαθεΐν προαιρουμένοις, εάν τών επιτηδείου χρείαν έχωσιν». 
Έκτοτε ένισχύεται ή παιδεία στον υπόδουλο ελληνισμό, διότι 
υπάρχει ένας κεντρικός φορέας για τήν παιδεία, ή Εκκλησία, στήν 
οποία προσφεύγουν καί οί διαθέτες κληροδοτημάτων γιά τήν 
ίδρυση σχολείων.

’Από τόν 17ο αιώνα ή παιδεία ένισχύεται καί στήν Β. 
Βαλκανική, αφού οί μητροπόλεις υπάγονται στό Οικουμενικό 
Πατριαρχείο καί πολλοί ιεράρχες είναι Έλληνες. Σχολεία πρώτου 
κύκλου σπουδών, τά όποια παρέχουν τήν στοιχειώδη μόρφωση, τά 
λεγόμενα σχολεία τών κοινών καί ιερών γραμμάτων, λειτουργούν 
εκτός από τήν Κορυτσά, τά Σκόπ(ε)ια, τήν Φιλιππούπολη, τήν 
Σωζόπολη, τήν Άγχίαλο, καί στό Αργυρόκαστρο άπό τό 1633, στήν 
Μοσχόπολη, στα Βελεσσά, στό Βουκουρέστιο, στό ’Ιάσιο. Σέ κάποι
ες άπό τις πόλεις καί κωμοπόλεις, εκτός άπό τά κοινά σχολεία, 
δημιουργοΰνται καί σχολεία δευτέρου κύκλου σπουδών, τά ονομα
ζόμενα ελληνικά σχολεία. Καί στό Βουκουρέστιο επί ηγεμονίας 
Σερμπάν Καντακουζηνοΰ (1640-1688) ιδρύεται σχολείο καί τρίτου 
κύκλου σπουδών, ή ’Ακαδημία, ή όποια στεγάζεται στήν μονή τού 
Άγιου Σάββα, ή έπικληθεΐσα Ηγεμονική 'Ακαδημία καί Μεγάλη 
Σχολή. Τό 1692, όταν διευθυντής είναι ό Σεβαστός Κιμενίτης ô

7. Χαρ. Πούλιος, «Σύντομος έκθεσις περί τή εν Μακεδονίμ καταστάσεως τών 
γραμμάτων άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (1453) μέχρι τών αρχών 
τής ΙΘ' έκατονταετηρίδος», Μακεδονικόν Ήμευυλόγιον Παμμακεδονικον 
Συλλόγου (1911) 201.

8. Άλκ. ’Αγγέλου, «Ή παιδεία στήν Κρήτη καί τα Επτάνησα», Ιστορία τοϋ ελλη
νικού έθνους, τ. 1, σ. 379.
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Τραπεζούντιος, αναδιοργανώνεται καί επί ένάμισυ αιώνα, μέ τήν 
’Ακαδημία9 του Ίασίου, ή όποια ιδρύεται στις αρχές τού 18ου 
αιώνα, είναι εστίες της ελληνικής παιδείας καί συντελούν τα μέγι
στα στην ψυχική προπαρασκευή τής εθνικής μας παλιγγενεσίας, 
άφοΰ διδάσκουν όλοι σχεδόν οί διασημότεροι "Ελληνες λόγιοι τής 
εποχής, όπως ο Μανασσής Ήλιάδης, ό Καυσοκαλυβίτης, ό Λάμπρος 
Φωτιάδης, ό Βενιαμίν Λέσβιος, οί καταγόμενοι από τά 
Ζαγοροχώρια τής ’Ηπείρου Νεόφυτος Δούκας10 καί Γ. Γεννάδιος, ό 
Κούμας καί άλλοι. Στην έξάπλωση τής έλληνικής παιδείας βοηθούν 
καί τά ελληνικά τυπογραφεία, πού υπάρχουν στό Βουκουρέστιο, τό 
’Ιάσιο, αλλά καί ή Φιλολογική Εταιρεία, πού ιδρύεται τό 1810 στό 
Βουκουρέστιο μέ πρωτοβουλία τού μητροπολίτη ’Ιγνατίου, μέ κύριο 
έργο τήν μέριμνα για τήν πρόοδο των μαθητών.

Τόν 18ο καί κυρίως τον 19ο αιώνα ή ελληνική παιδεία βρίσκε
ται σέ τέτοια άνθηση, ώστε ό Κορδικάς τό 1808 γράφει: «’Από τήν 
Βλαχία καί τήν Μολδαβία ώς τήν Αίγυπτο καί από τήν Σμύρνη ως 
τήν Κέρκυρα δέν υπάρχει πόλις, δέν υπάρχει νησί όπου δέν θά 
βρήτε ένα δημόσιο σχολείο για δωρεάν παιδεία μέ δαπάνες τής κοι- 
νότητος». Τρία έτη άργότερα τό περιοδικό Λόγιος Έρμης γράφει: 
«Εις δλας σχεδόν τάς πόλεις καί χώρας τής Ελλάδος εύρίσκονται 
δύο σχολεία, τό μέν κοινόν, τό δέ Ελληνικόν λεγόμενα, εις τό 
όποιον τούτο τό δεύτερον παραδίδεται Γραμματικώς ή Παλαιό 
Ελληνική γλώσσα». Καί τό 1814 ό ’ Αγγλος Leake: «Σήμερα δέν 
υπάρχει ελληνική κοινότητα, άκόμη καί μέ μέτριες οικονομικές 
δυνατότητες, τόσο στήν κυρίως Ελλάδα όσο καί σέ άλλες περιοχές 
τής Τουρκίας ή στις χώρες τής αυστριακής κυριαρχίας καί στην 
Ρωσία, πού να μήν ένισχύει ένα σχολείο για τήν εκμάθηση τής 
άρχαίας έλληνικής καί, σέ πολλές περιπτώσεις, τών άλλων κλάδων 
τής παιδείας11». ’Ακόμη καί στό Βελιγράδιο λειτουργεί σχολείο καί 
τουλάχιστον από τό 1718 καί τόν 19ο αιώνα ιδρύονται καί άλλα 
δύο ελληνικά σχολεία.

9. Ό Γ. Τζιαφέτας, «‘Η εθνική προσφορά του βαρώνου Μπέλλιου, Μακεδονική 
Ζωή, 30b (Νοέμβριος 1991) 26, 31, γράφει ότι τήν ίδρυσε ό ήγεμόνας Γρ. 
Γκίκας τό 1774.

10. Ό Νεόφυτος Δούκας είχε ξοδέψει 150.000 φράγκα γιά τήν εκτύπωση συγγραμ
μάτων του, τά όποια διένειμε δωρεάν στους μαθητές του.

11. ’Άλκ. ’Αγγέλου, “Ή εκπαίδευση”, Ιστορία τοϋ έλληνικοϋ έθνους, τ. ΙΑ’, σ. 320.
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Στην Β. ’Ήπειρο ο Κοσμάς ο Αϊτωλός ίδρυσε σχολεία κυρίως 
στην περιοχή τής Χιμάρας. Στο Δέλβινο, πού λειτουργεί σχολείο 
από το 1682, τό 1874 ιδρύεται αλληλοδιδακτικό σχολείο καί παρ
θεναγωγείο. Στο ’Αργυρόκαστρο τό 1862 λειτουργεί καί παρθενα
γωγείο στο όποιο φοιτούν 150 μαθήτριες από τό πρώτο έτος τής 
λειτουργίας του. Στήν Δρόβιανη, όπου λειτουργούν δύο σχολεία 
από τό 1770, τό 1878 Ιδρύεται καί σχολείο θηλέων. Στήν επαρχία 
Κορυτσάς τό 1873 λειτουργούν 29 κοινά σχολεία, 12 αλληλοδιδα
κτικά, 3 μικτά, 1 όκτατάξιο παρθεναγωγείο, 2 έλληνικά. Στήν 
Μοσχόπολη λειτουργεί τό περίφημο στις άρχές τού 18ου αιώνα 
Ελληνικόν Φροντιστήριον, τό 1744 τελειοποιείται καί ονομάζεται 
Νέα ’Ακαδημία· άπό τό 1734 λειτουργεί καί τυπογραφείο. Καί στο 
Κεστοράτι τής επαρχίας Άργυροκάστρου ό Χρηστάκης Ζωγράφου 
τό 1873 ιδρύει τά Ζωγράφεια Διδασκαλεία άρρένων καί θηλέων, τά 
οποία λειτουργούν έως τό 1892 καί οί απόφοιτοι δάσκαλοι καί 
δασκάλες ήταν υποχρεωμένοι νά διδάσκουν στά σχολεία τής 
’Ηπείρου. Καί άλλοι Ήπειρώτες προσφέρουν χρήματα γιά τήν 
άνέγερση διδακτηρίων, όπως ό Κωνσταντίνος Ζάππας, ô όποιος 
χρηματοδοτεί τήν άνέγερση διδακτηρίων στό Δέλβινο, Δρόβιανη, 
Δάμποβο, Λέκλη, Νιρβάνη, Πρεμετή, αλλά καί εκτός Β. ’Ηπείρου, 
όπως στήν Άδριανούπολη, στις Φέρρες Θράκης κ.λπ.

Στήν Θράκη, επειδή καθολικά καί προτεσταντικά σχολεία 
υπόσχονταν δωρεάν τροφή καί μόρφωση στά παιδιά τών ορθοδό
ξων, ιδρύονται κυρίως τό δεύτερο ήμισυ τού 19ου αιώνα πολλά νέα 
σχολεία, ιδίως παρθεναγωγεία, άλλα καί διδασκαλεία γιά τήν προ
ετοιμασία μορφωμένων δασκάλων, οί όποιοι αντικαθιστούν τούς 
μοναχούς καί κληρικούς, μέ τήν φροντίδα τής Κεντρικής Εκπαι
δευτικής Επιτροπής, τών συλλόγων καί τών εύεργετών. Γι’ αύτό 
στό βιλαέτι Άδριανουπόλεως12 τό 1878 λειτουργούν 238 έλληνικά 
σχολεία, στά όποια φοιτούν 17.920 μαθητές επί ελληνικού πληθυ
σμού 302.350 κατοίκιον, ενώ κατά τά έτη 1896-1901 λειτουργούν 
287-372 έλληνικά σχολεία άντιστοίχως. Στήν Άδριανούπολη, μέ 
προσπάθειες τού ιατρού καί γραμματέα τού ελληνικού προξενείου 
Γ. Καραπαναγιώτη, λειτουργεί άπό τό 1886 διδασκαλείο άρρένων 
προσαρτημένο ώς άνώτερο τμήμα στό γυμνάσιο τής πόλεως. Τήν

12. Έρ. Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ή παιδεία κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας, 
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 51.
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ίδια εποχή λειτουργεί και διδασκαλείο θηλέων προσαρτημένο στο 
Ζάππειο Παρθεναγωγείο.

Στήν ’Ανατολική Ρωμυλία (Β. Θράκη) οί 80.200 'Έλληνες, οί 
οργανωμένοι σέ κοινότητες μέ δημογεροντίες καί σχολικές επιτρο
πές, κατά το σχολικό έτος 1878-1879 διατηρούν 52 σχολεία κατώ
τερης καί μέσης έκπαιδεύσεως μέ 63 δασκάλους, όπου φοιτούν 
3.661 μαθητές. Τα σχολεία αυτά, παρά τις πιέσεις πού δέχονται από 
τήν εφαρμοζόμενη βουλγαρική πολιτική, λειτουργούν ακολουθώντας 
πιστά τά έλλαδικά πρότυπα ώς προς τις βαθμίδες καί τήν ονομα
σία τους, τις μεθόδους διδασκαλίας, τούς γενικούς κανονισμούς τού 
πατριαρχείου (1860) καί τά σχολικά εγχειρίδια. Ή ελληνική δρα
στηριότητα όχι μόνον παραμένει ακμαία αλλά έντείνεται καί ο αριθ
μός των σχολείων κάποια χρονικά διαστήματα ανέρχεται σέ 62. 
Είδικώτερα στήν Φιλιππούπολη λειτουργούν 6 σχολεία. Όνομαστά 
είναι τά Ζαρίφεια Εκπαιδευτήρια 13 Φιλιππουπόλεως, τά όποια 
ιδρύθηκαν τό 1874 μέ πρωτοβουλία τού Θρακικον Φιλεκπαιδευτι
κόν Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως καί επιχορήγηση τού Γ. Ζα
ρίφη καί άπετελούντο άπό τήν Κεντρική Ελληνική Σχολή καί τό 
Κεντρικό Παρθεναγωγείο.

Στα δύο βιλαέτια τής Μακεδονίας (συμπεριλαμβάνεται καί ή Ν. 
Μακεδονία), Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού, στο τέλος τού 19ου 
αιώνα καί έως τό 1912 λειτουργούν 1.041 εκπαιδευτικά ιδρύματα 
μέ 1704 δασκάλους καί 68.000 μαθητές καί μαθήτριες. Στήν 
Θεσσαλονίκη τό 1856 τό παρθεναγωγείο, τό όποιο είχε ίδρυθή τό 
1845, προάγεται σέ Άνώτερον Κεντρικόν Παρθεναγωγεΐον, δηλαδή 
σέ επίπεδο γυμνασίου καί οί απόφοιτες αυτού στέλνονται ώς 
δασκάλες σέ όλη τήν Μακεδονία να διδάξουν τά ελληνόπουλα. Τό 
1872 ιδρύεται διδασκαλείο άρρένων στις Σέρρες καί τό 1875-1876 
στήν Θεσσαλονίκη, τό όποιο αργότερα διαλύεται καί ιδρύονται δύο 
ύποδιδασκαλεΐα, άρρένων καί θηλέων. Ή Θεσσαλονίκη είναι τό 
μεγαλύτερο κέντρο παιδείας μέ 32 εκπαιδευτικά ιδρύματα καί 
ακολουθεί τό Μοναστήριο μέ 19. Για τήν λειτουργία τών 1.041 σχο
λείων δαπανώνται 1.500.000 φράγκα έτησίως. Άπό αυτά 1.000.000 
προέρχονται άπό τά έσοδα τών κοινοτήτων, 250.000 άπό δωρεές 
καί εισφορές τών κατοίκων καί 250.000 άπό προσφορές τού 13

13. Ό Τρ. Εύαγγελίδης, Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Άθηναι 1936, σ. 81, ανα
φέρει ότι ιδρύθηκαν τό 1876.
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Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ 
Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων και των 
τοπικών φιλολογικών συλλόγων.

Καί έκθεση τοΰ επιθεωρητή Κ. Γιέρσου, ή οποία πρέπει να έχη 
συνταχθή το 1882, αναφέρει για κάποια σχολεία της Β. Βαλκανικής: 
«Τά Σκόπια κατοικοΰνται υπό 6.000 περίπου οικογενειών, ών αί 
4.000 είνε χριστιανικοί, 80 ίσραηλιτικαί, καί αί λοιπαί οθωμανι
κοί... Έν τη έκκλησίμ αυτών ô δεξιός χορός ψάλλει εν έλληνικη 
γλώσση, ο δέ άριστερός έν βουλγαρική χάριν τών μή είδότων τήν 
πρώτην, άλλ’ έμμενόντων εις τά πάτρια καί μετά ζήλου καλλιερ- 
γούντων τά ελληνικά γράμματα... Τό Σχολείον τών άρρένων περι
λαμβάνει 41 μαθητάς... Τό Νηπιαγωγειον αριθμεί 47 νήπια... Τά τών 
σχολείων14 επιμελείται τετραμελής έφορεία, άποτελουμένη κατά τό 
έτος τούτο υπό νέων, έν οίς υπάρχει συνηνωμένον τό προοδευτικόν 
μετά τής ώριμου σκέψεως. Πλήν τών μνημονευθέντων ιδρυμάτων 
άπό τίνος χρόνου συνέστησαν καί Φιλεκπ. Σύλλογον υπό τον τίτ
λον «Ή πρόοδος» έπί σκοπώ έμψυχώσεως τών σχολείων καί 
ύποστηρίξεως άπορων μαθητών διά τής παροχής βιβλίων, έτι δέ καί 
ένδυμάτων καί υποδημάτων...

Τοΰ Βηγωροΰ οι μαθηταί καί αί μαθήτριαι δέν ύπερβαίνουσι τον 
αριθμόν 200, πέντε (5) δέ διδάσκαλοι καί τρεις (3) διδασκάλισσαι 
διδάσκουσι τά τέκνα αυτών...

Τά Βελεσσά κατοικοΰνται υπό 4.000 οικογενειών, ών τά 2/3 
άποτελοΰνται υπό Χριστιανών καί τό υπόλοιπον 1/3 υπό 
Τούρκων. Τών χριστιανικών οικογενειών 120 μόνον λαλοΰσι κατ’ 
οικον τήν βλαχικήν ώς καταγόμενοι εκ τής Μοσχοπόλεως κατά τό 
πλεΐστον, έμμένωσιν εύλαβώς εις τά πάτρια καί καλλιεργοΰντες τά 
έλλ. γράμματα διατηροΰσι έλληνικά σχολεία,... Τό Ελληνικόν 
σχολείον περιλαμβάνει 11 μαθητάς... Τό Δημοτικόν σχολείον περι
λαμβάνει 40 μαθητάς... Τό Νηπιαγωγειον μικτόν ον, περιλαμβάνει 
96 παιδία...

Τό Γεβγελί (ή Γευγελή) είναι κωμόπολις κατοικουμένη υπό 350 
οικογενειών, αίτινες λαλοΰσι μέν κατ’ οίκον τήν βουλγαρικήν, άλλ’ 
έμμένωσι σταθερά εις τά πάτρια, καλλιεργοΰν τά έλληνικά γράμ
ματα διατηρώντας Ελληνικόν σχολείον, Δημοτικόν καί Νηπιαγω-

14. Στα Σκόπια, τούς αρχαίους Σκούπους. άργότερα λειτούργησε καί αστική 
σχολή.
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γειον... Το Ελληνικόν σχολειον αριθμεί 13 μαθητάς... Τό Δημοτικόν 
περιέχει 46... TÒ Νηπιαγωγειον περιέχει 110 παιδία...»14 15.

Ό ’Αναστάσιος Τσούφλης έκτισε τα Τσούφλεία Εκπαιδευτήρια 
στην Γευγελή. Μέ δικές του δαπάνες είχαν κτισθή καί άλλα επιβλη
τικά διδακτήρια σέ χωριά καί κωμοπόλεις τής Β. Βαλκανικής καί, 
όπως έκαναν καί άλλοι εθνικοί ευεργέτες, άφησε τό Τσονγλειο κλη
ροδότημα γιά νά σπουδάζουν άποροι νέοι Ήπειρώτες στο πανεπι
στήμιο τής ’Αθήνας. ’Όλες αυτές οί ενέργειες βοήθησαν τά μέγιστα 
ώστε νά ίδρυθοϋν στήν Β. Βαλκανική πολλά ελληνικά σχολεία 
υψηλου επιπέδου, στά όποια φοιτούσαν τά ελληνόφωνα καί σλαβό
φωνα ελληνόπουλα, άλλά καί παιδιά άλλων εθνοτήτων, διότι ή 
ελληνική γλώσσα ήταν ή γλώσσα των πεπαιδευμένων, ή γλώσσα πού 
«ήν ο φορεύς τής φήμης16».

14. ’Αρχείο Ι.Μ.Χ.Α., τμημ. Ζ, φάκ. 1, άρ. έγγρ. 83 καί Έρ. Ζέλλιου-Μαστοροκώ-
στα, Ή παιδεία κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 
106-111.

16. Κ. Καβάφης, Έν δήμοι τής Μ. 'Ασίας.


